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JAN TECL: CHCI VRÁTIT POLITICE SLUŠNOU TVÁŘ
Proč chce nejlepší starosta Vysočiny za  roky 2010-2014 Jan 
Tecl vstoupit do celostátní politiky a kandiduje jako lídr ODS 
v podzimních volbách? Co má na Vysočině nejraději, jak od-
počívá a kdy je nejšťastnější?

 Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Analfabetka, která uměla počítat 

od Jonase Jonassona.
 

 Co máte na Kraji Vysočina nej-
raději?

Jeho rozmanitost, krásnou pří-
rodu a  kvalitní podmínky pro 
život.

 
 Jak nejraději odpočíváte? 

Při šachové partii nebo při sečení trávy 
na chalupě.

 
 Kdy jste nejšťastnější?

V kruhu svých nejbližších.

 Z čeho máte strach?
Z  nemoci svých blízkých a  z  bezmoci, 

která nemoc provází.

  Jaká je Vaše oblíbená filmová po-
stava? 

Učitel Louka z Vratných lahví.
 

 Co Vás v poslední době vyděsilo? 
Jsem občas smutný ze špatné nálady, 

která je ve společnosti. 

 Koho byste pozval na skleničku?

Vzhledem k tomu, že jsem abstinent, tak 
se raději scházím u  šálku kávy. A  dobrou 
kávu piji nejraději s pozitivními lidmi.

 
 Na co se právě těšíte? 

Na Vánoce, jsou to pro mě svátky poho-
dy a klidu a trávím je se svými blízkými.

 
 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Sekaná s bramborem, kterou připravuje 
moje maminka.

 
 Jaký je Váš největší hřích?

To si nechám pro sebe. J

 Co si myslíte o Miloši Zemanovi?
Život mě naučil respektovat volené zá-

stupce.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Myslím, že je zde velký prostor pro zlep-

šení. 

 Co si myslíte o současné vládě?
Pevně věřím, že následující bude pod-

statně lepší.

 Co si myslíte o Andreji Babišovi?
I kdyby byl člověk anděl, neměl by v sobě 

koncentrovat politickou, ekonomickou 
a mediální moc. Tím spíše to platí o Andreji  
Babišovi.

 Co si myslíte o ODS a letošních vol-
bách?

Volby považuji za velmi důležité a moc si 
přeji, aby ODS uspěla.

 Co byste chtěl v politice změnit?
Po  celý život se snažím chovat slušně. 

Chci tedy napomoci vrátit politice slušnou 
tvář.

Nikdo by 
v sobě neměl 

koncentrovat politickou, 
ekonomickou a mediální moc.

Jan Tecl, 53 let
• od roku 2010 starostou Havlíčkova 

Brodu
• nejlepším starostou Kraje Vysočina 

za roky 2010–2014
• před vstupem do veřejné sféry 

podnikal
• jeho největší zálibou jsou šachy 
• největší výhrou jeho života je syn 

Honza

Před parlamentními volbami v  roce 
2013 se setkal prof.  MUDr.  Cyril 
Höschl, DrSc., FRCPsych., s  Mirosla-
vou Němcovou, která byla celostát-
ním volebním lídrem ODS. Vznikl roz-
sáhlý rozhovor, který mapoval osobní 
život i politickou dráhu rodačky z Vy-
sočiny. „Pan profesor se ve svých otáz-
kách dotkl všeho důležitého, co se 
v mém životě odehrálo. Mluvit s ním 
je vždy mimořádná příležitost a velmi 
si vážím toho, že náš rozhovor může 
po letech pokračovat,“ říká Miroslava 
Němcová.
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Jaroslav Vymazal: Politická 
kultura a odpovědnost

 „Do  politiky jsem vstoupil proto, že si vážím 
možnosti žít ve  svobodné a  demokratické 
zemi, a  současně jsem si uvědomil, že to není 
samozřejmostí a  je pro udržení tohoto stavu 
nutné něco udělat. Na  politice mě baví, že 
můžete udělat velkému množství lidí radost.“

 Ing.  Jaroslav Vymazal byl v  období 2006 až 
2014 primátorem statutárního města Jihlava. 
Pod jeho vedením mělo město druhé nejzdravější 
hospodaření mezi městy a  přitom patřilo 
k  nejvíce investujícím v  přepočtu na  jednoho 
obyvatele. Kvalitu realizovaných projektů 
dokládá řada regionálních a  celostátních 
ocenění. Mezi nejzdařilejší projekty patří 
rekonstrukce a modernizace ZUŠ, DDM, několika 
MŠ a  ZŠ včetně speciální MŠ a  ZŠ, výstavba 
malého zimního stadionu, dětských hřišť, 
sportovních hřišť u ZŠ, sportovního a relaxačního 
areálu Český mlýn, revitalizace Heulosu, sídlišť 
„Březinky“, Královský Vršek, výstavba nových 
pavilonů v  rámci projektu ZOO pěti kontinentů 
a řady nových úseků cyklostezek, které již vytváří 
základ cyklistické sítě atd. 

Inicioval a  podílel se na  tvorbě základního 
městského dokumentu Strategického plánu 
rozvoje statutárního města Jihlavy, který byl 
široce diskutován a  všemi politickými stranami 
schválen. 

MYSLI, JEDNEJ! 
Rozhovor Cyrila Höschla 
s Miroslavou Němcovou
Bezpečnou, svobodnou a prosperující, takovou Českou repub-
liku si přeje Miroslava Němcová. Během své politické karié-
ry kladla vždy důraz na demokratické principy a prozápadní 
směřování naší země. Která témata budou pro naši budouc-
nost klíčová a rozhodneme o nich ve volbách?
CH: Začněme titulkem, výzvou k myšlení 
a jednání. Proč jste si zvolila pro letošní 
volby právě toto heslo?

MN: Jela jsem kolem jedné základní 
školy, prvorepublikové krásné budovy a vi-
děla tato slova na její fasádě. Uchvátila mě 
stručnost a  výstižnost – ta dvě slova jsou 
dokonalou radou, jak má člověk postupo-
vat. Nejprve věcem porozumět, srovnat si 
argumenty pro a proti a potom jednat. Po-
řadí nejde obrátit, v  tom je podstata věci. 
Pokud to někdo udělá, malér je na  světě 

a náprava stojí mnoho času, peněz a ener-
gie.

CH: Občas to ovšem vypadá, že přemýš-
lení věci příliš komplikuje, často stačí 
„bouchnout do stolu“ a je pořádek…

MN: Žijeme ohromně rychle a  mnoho 
lidí nestačí „pochytat“ dennodenní příval 
zpráv a  informací. A  také je přebrat, pra-
covat s těmi důležitými a balast ihned od-
hodit. Proto se daří manipulátorům, kteří 
slibují jednoduchá řešení. Vlastně lidem 

říkají: „Nelamte si s  tím hlavu, ne-
přemýšlejte, já to za  vás všechno za-
řídím.“ Připomínají mi ty profláknuté 
„šmejdy“ na prodejních akcích, kteří 
lidem vnucují za  drahé peníze bez-
cenné krámy.

CH: V  politice se takový přístup 
již mnohokrát vymstil. Můžete ale 
uvést nějaký příklad z  uplynulého 
volebního období, kdy podle Vás 
správná věc zvítězila?

MN: Jsem hrdá na  to, že jsem 
ve Sněmovně prosadila odmítnutí po-
vinných kvót pro migranty. Vláda tak 
měla pro svá jednání v Bruselu jasně 
stanovené mantinely. Jsem skálopev-
ně přesvědčena, že máme vědět, koho 
si pouštíme do  země, a  musíme mít 
právo se bránit proti těm, kteří ne-
chtějí žít v souladu s našimi pravidly. 
Nikdo by neotevřel dveře svého domu 

dokořán a nenechal je bez kontroly. To, co 
by udělal každý odpovědný občan, musí 
udělat také stát, i proto je migrace důležité 
téma, kterému se chci věnovat i  v  novém 
volebním období.

CH: Co bylo a zůstává Vaším dalším té-
matem?

MN: Podpora podnikání, drobných živ-
nostníků. Na Vysočině jsou to právě drob-
ní řemeslníci, kteří dávají práci a poskytují 
v  malých obcích nenahraditelné služby. 
Proto odmítám EET a byrokratickou zátěž, 
která je dusí. Bez jejich práce se naše společ-
nost neobejde. Vláda ČSSD, ANO a lidovců 
jim jenom házela klacky pod nohy. To se 
musí co nejrychleji napravit, aby na venko-
vě nekončili řemeslníci, nezanikaly obchůd-
ky a mladí lidé neodcházeli pryč.

CH: Můžete nějak vyjádřit svůj postoj 
ke svobodě jakožto hodnotě?

MN: Udělal to za mě malíř a grafik Jiří 
Slíva, když mi před lety navrhl novoročen-
ku. K obrázku není třeba nic dodat. Mám 
ho na stole a vždy mě povzbudí.

CH: Proč myslíte, že bychom měli jít letos 
k volbám, když tolik lidí je frustrovaných 
a situace se jim stejně zdá neovlivnitelná?

MN: Jsou před námi důležité úkoly 
a volby rozhodnou, zda budeme žít v bez-
pečné zemi s  nízkými daněmi, dobrými 
platy, bez zbytečné byrokracie a  regulací. 
Takovou Českou republiku si přeji a  chci 
pro to i nadále dělat vše, co umím. 
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Ing. Zdeněk 
Janovský 
60 let, místostarosta 
Chotěboře

Mgr. Milan 
Šmíd 
65 let, starosta
Žirovnice

Mgr. Bc. Helena 
Hinková 
61 let, důchodkyně, dříve 
ředitelka ZŠ, Jihlava

Martin 
Kamarád 
42 let, starosta 
Přibyslavi

Mgr. Petra 
Krysová 
39 let, speciální pedagož-
ka, Dukovany

Tomáš 
Sedláček 
28 let, nákupčí, Žďár nad 
Sázavou

Miroslava 
Táborská, 52 let, 
podnikatelka, Strana sou-
kromníků ČR, Míčov-Sušice

Mgr. Miloš
Jelínek 
56 let, pedagog, 
Polná

Dr. Ing. arch.  
Jaroslav Huňáček  
56 let, architekt, zastupi-
tel Jihlavy, místopředseda 
KHK Vysočina

Miroslava Němcová
64 let, poslankyně 
Parlamentu ČR, Žďár nad 
Sázavou

Karel Kratochvíl
46 let, knihkupec, zastu-
pitel Humpolce

Ing. Jaroslav Vymazal
62 let, zástupce ředitele 
střední školy, zastupitel 
a dříve primátor Jihlavy

Mgr. Miroslav Skalník
27 let, historik, pedagog, 
Nové Město na Moravě

Mgr. Martina Bártová
53 let, ředitelka organiza-
ce STŘED, pracovnice
v soc. službách, Třebíč

Miroslav Stehno
64 let, podnikatel, člen 
Strany soukromníků ČR, 
Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan 
Podhráský
35 let, živnostník, 
Pelhřimov

Ing. Jakub John
39 let, podnikatel, ener-
getický specialista, 
Třebíč

Ing. Pavel 
Nevrkla 
36 let, technik, radní 
Jemnice

Petr 
Staněk 
35 let, produktový mana-
žer, Žďár nad Sázavou

Mgr. Jan 
Tecl, MBA
54 let, starosta 
Havlíčkova Brodu

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje
Vysočina v  sobě spojuje sílu 
s krásou. Když se mluví o Vy-
sočině, slýcháme chválu. Ge-
nerace lidí postupně utvářely 
její dnešní charakter a  po-
dobu. Není jistě náhodou, že 
náš kraj figuruje na předních 
příčkách v hodnocení dobré-
ho místa pro spokojený život. 
Ať jde o  bezpečnost, životní 
prostředí, kulturu, dostup-
nost dobrých škol i  lékařské 
péče.

 Martina Bártová: Svobodné rozhodování
Více jak třicet let bydlím v krásném městě na Vy-
sočině, v Třebíči. Baví mě práce s lidmi a pro lidi. 
Stojím si za tím, že stát nemá podporovat povale-
če, ale měl by garantovat pomoc těm, kteří se ne 
vlastní vinou dostanou do tíživé životní situace. 
Nebojím se odpovědnosti a záleží mi na tom, 
abychom mohli i nadále žít v prosperitě  
a bezpečí.

 Jan Podhráský: Na obranu svobody!
Ubývá prostor pro svobodný život. Vznikají další 
zbytečné instituce, úřady, databáze a kontroly 
databází a databáze kontrol... S tímto směřováním 
naší země se nechci smířit! Na obranu naší svobody 
jenom snít nestačí, ale je třeba roztahování úřadů 
aktivně čelit! Rozhodl jsem se, že přijmu výzvu uchá-
zet se o Vaše hlasy právě v těchto volbách. Děkuji 
Vám za podporu kandidátky ODS, má to cenu!


